Nová Kia

Kia Sportage

Pre cesty, nielen pre ciele.
Kia Sportage vám ponúka viac, než by ste očakávali. Dychberúcejší osobitý dizajn, viac špičkových
technológií, viac pokročilých funkcií na zvýšenie vášho pohodlia a bezpečnosti, viac dôvodov vyjsť von a užiť
si každý deň naplno. Veď život je o objavovaní nových pohľadov na svet, o výletoch za poznaním, o hľadaní
nových dobrodružstiev a nových miest. S toľkými inováciami, štýlom a komfortom, ktoré Sportage ponúka, je
ideálnym vozidlom pre každú jazdu.
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Dizajn exteriéru

Nápadne pôvabný. Bez ohľadu na horizont.
Ohromujúci model Kia Sportage dokáže vyniknúť bez ohľadu na to, kde ste. Či už jazdíte cez mesto alebo
sa vydáte na opustené cesty, Sportage je perfektná kombinácia športovosti a štýlu. Navrhnutá a vyrobená
v Európe s výrazným inovatívnym dizajnom a skutočne pozoruhodnými prvkami vám Sportage a Sportage
GT Line ponúkajú dokonalejší zážitok z každého dobrodružstva, ktoré si viete predstaviť.
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Dizajn exteriéru

Znovu zadefinované
zdokonalenie.
V pútavej Kia Sportage sa prezentujete – bez jediného slova. Výrazný dizajn exteriéru stojí na
bočnom profile, robustnom postavení a výraznej prednej a zadnej časti. Tvarovaná predná
kapota s mriežkou a logom Kia dáva Sportage nezameniteľný športový vzhľad. Dizajn
dokonale uzatvárajú prenikavé zadné svetlá, ktoré jej dodávajú elegantný štýl.
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1. Pôsobivé LED svetlomety a výrazné
4-bodové LED denné svetlá zaisťujú,
že cesta dopredu je vždy krištáľovo
čistá

6

2. Výrazné zadné LED diódy poskytujú
silné osvetlenie – a nezabudnuteľný
unikátny vzhľad.

3

3. Výrazné 19" disky z ľahkých zliatin
so strojovou striebornou povrchovou
úpravou dodávajú vozidlu ešte väčší
štýl a odlišnosť.
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Dizajn a kvalita interiéru

Rozdiel nie len uvidíte.
Budete ho cítiť.

1

V Kia Sportage sa budete chcieť naplno angažovať. Interiér
Kia Sportage, ktorý je plný na dotyk mäkkých materiálov
a špičkových povrchových úprav je pohodlnejší, ako by ste
si vedeli predstaviť. Od štýlových sedadiel až po použité
materiály prémiovej kvality v celej kabíne. Všetko je
navrhnuté tak, aby ste sa cítili ako doma. Ergonomický
kokpit je plne orientovaný na vodiča – všetko perfektne
umiestnené pre ľahké použitie alebo zobrazenie. Zatiaľ
čo horná časť palubnej dosky ponúka veľký displej na
úrovni očí, nižšia a ľahko prístupná ovládacia časť
poskytuje všetko čo potrebujete na dosah ruky. Je to
nádherná zmes inovácií, komfortu a dizajnu svetovej
úrovne.
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1. Brilantný združený prístroj Supervision s veľkým 4,2 TFT-LCD
displejom ponúka presné informácie o podrobnostiach vašej cesty.
2. Posaďte sa a vychutnajte si krásne pohodlné, perforované čierne
kožené sedadlá. Elektricky ovládané sedadlo vodiča ponúka spolu
s bedrovou opierkou väčšie pohodlie a obe predné sedadlá sú vybavené
elektronickým spínačom, ktorý vám pomôže nastaviť perfektnú pozíciu.
3. Elegantný interiér maximalizuje vaše pohodlie a štýl vďaka úžasnému
pocitu z prvotriednych, na dotyk jemných materiálov, lesklých prvkov
a saténovo-chrómového obloženia.
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Asistenčné systémy

Mysleli sme na všetko, takže
vy nemusíte.
Kia Sportage je vybavená inováciami, ktoré robia každú cestu hravou. Od pomoci udržať si maximálnu povolenú
rýchlosť alebo udržiavať bezpečnú vzdialenosť, zlepšiť viditeľnosť alebo bezproblémové parkovanie – Sportage
vám pomáha celú cestu.
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1. LED svetlomety udržujú cestu pred vami krištáľovo čistú a pekne
osvetľujú kamkoľvek idete.
2. 360° stupnová parkovacia kamera používa štyri kamery na
zobrazenie vozidla z vtáčej perspektívy. To vám dáva lepší pohľad
na vaše okolie a uľahčuje parkovanie alebo manévrovanie.
3. Asistent diaľkových svetiel (HBA) funguje s kamerou na čelnom
skle, ktorá zaznamenáva vozidlá vpredu a automaticky prepína
medzi diaľkovými a stretávacími svetlami v závislosti od aktuálnej
jazdnej situácie.
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4. Adaptívny tempomat (SCC) s funkciou Stop and Go používa
radar na detekciu rýchlosti a vzdialenosti od vozidla vpredu.
Automaticky udržuje bezpečnú vzdialenosť od predchádzajúceho
vozidla až po rýchlosť nastavenú vodičom. V prevádzke systém
stop and go automaticky zastaví vozidlo, keď je to potrebné
a potom akceleruje späť na pôvodne nastavenú rýchlosť.
5. Systém monitorovania dopravných značiek vám poskytuje všetky
potrebné informácie, ktoré vám pomôžu dodržať limity. Systém
číta obmedzenia rýchlosti a zákazy predchádzania pomocou
kamery na čelnom skle a tieto informácie prehľadne zobrazí na
obrazovke navigačného systému a paneli prístrojov.
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Komfort a výbava

Každá cesta bude ako dovolenka.
Kia Sportage je navrhnutá tak, aby bola pohodlná. V skutočnosti viac ako pohodlná. Je navrhnutá
tak, aby každý výlet bol nádherne hladký, pohodlný a bez námahy. Od funkcie elektricky
ovládaných dverí batožinového priestoru až po bezdrôtové nabíjanie smartfónu – škála super
inteligentných funkcií Sportage vám dáva veľa dôvodov, prečo nasadnúť a vychutnať si jazdu.
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1. Už nikdy nebudete musieť hľadať svoje kľúče.
Smart Key vám umožňuje jednoduchý, bezkľúčový
prístup ku každej jazde a tlačidlo Start/Stop
umožňuje jednoduchým stlačením tlačidla zapnúť
a vypnúť motor.
2. Praktická bezdrôtová nabíjačka vám umožňuje
nabíjať telefóny s technológiou Qi alebo telefóny
vložené do vhodných krytov priamo položením na
spodok konzoly na nabíjanie.
3. Systém monitorovania tlaku v pneumatikách
zobrazuje podrobnosti o tlaku každej pneumatiky,
takže ich môžete vždy udržiavať v najlepšej forme.
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4. Rýchlo nabíjacia zadná USB zásuvka umožňuje
pohodlnejšie nabíjanie zariadení cestujúcich na
zadných sedadlách.
5. Predstavte si, že máte všetky informácie,
ktoré potrebujete, na jednej obrazovke.
Vďaka 4,2 palcovému TFT-LCD displeju
na združenom prístroji Supervision máte
k dispozícii všetky najdôležitejšie informácie
– vrátane pokynov pre navigáciu a všetky
užitočné údaje o cestovaní.
6. Vyhrievané predné a zadné sedadlá
a ventilované predné sedadlá vás v letných
mesiacoch udržiavajú pekne v chlade
a v chladných mesiacoch v teple.
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Konektivita

Pripojte sa, kliknite
a užívajte si.
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Nemusíte sa báť, že nezostanete v obraze. Kia Sportage je plná
technológií, ktoré vám pomôžu zostať v spojení a zabaviť sa. Vďaka
technológii Bluetooth® už nikdy nezmeškáte hovor – ani svoje
obľúbené skladby. Špičkový zvukový systém JBL poskytuje zvuk
najlepšej kvality a navigačný systém vás udrží na správnej ceste.

2

3

7-ročná aktualizácia máp
V rámci nášho rozsiahleho prísľubu kvality,
majú všetky nové vozidlá Kia, ktoré sú
z výroby vybavené navigačným zariadením
LG, nárok na šesť bezplatných ročných
aktualizácií máp v servisnom mieste. tento

1. 8" bezrámový navigačný displej zaručuje,
že vždy presne viete, kam idete. S 2D a 3D
mapami pre celú Európu, ako aj šiestimi
bezplatnými každoročnými mapovými
aktualizáciami navigácia nikdy nebola
presnejšia.

2. Nechajte hudbu hrať: nabite zariadenie alebo
počúvajte svoje obľúbené melódie cez USB. Jeden
port USB je umiestnený vpredu a jeden vzadu.
3. JBL Sound System s 8 reproduktormi obsahuje
pokročilú technológiu obnovy hudby Clari-FiTM,
ktorá zlepšuje kvalitu MP3 a poskytuje zvuk
s vysokým rozlíšením.

jedinečný program je zárukou, že svoj
navigačný systém budete mať stále aktuálny.
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Balík konektivity Kia Connected Services

Kde? Kedy? Ako?
Tu je odpoveď.
Náš nový navigačný systém s balíkom konektivity Kia Connected Services so službou TomTom Live
posúva funkciu spoľahlivého navádzania k cieľu na novú úroveň a dodáva jej vyššiu mieru presnosti
a dokonalosti. Umožňuje vám zostať v kontakte s vonkajším svetom a ponúka omnoho viac praktických
informácií než doposiaľ. Jeho ústrednou časťou je jednotka Wi-Fi, ktorá umožňuje navigačnému
systému v modeli Sportage pripojiť sa k internetu prostredníctvom vášho smarfónu.*

1. Aktuálne dopravné informácie**
Navigačný systém poskytuje veľmi presné
aktuálne dopravné informácie, ktoré sa
aktualizujú každé dve minúty, takže vždy
presne viete, kde je doprava plynulá alebo
ktorým miestam je lepšie sa radšej vyhnúť.
Keď je na cestách veľmi rušno, systém vás na
to upozorní a navrhne alternatívne trasy.
2. Rýchlostné kamery**
Systém vás upozorní aj na rýchlostné kamery,
pevné i stacionárne, a upozornenia dostanete
aj v prípade, že na trase sa nachádzajú zóny
s obmedzeným prístupom. Systém zohľadňuje
aj oblasti s častým výskytom dopravných nehôd
a upozorní vás na ne.
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3. Miestne vyhľadávanie
Či už hľadáte reštauráciu, suši bar, supermarket alebo
nejaké konkrétne miesto, stačí zvoliť možnosť Miestne
vyhľadávanie. Databáza obsahuje 500 kategórií
vyhľadávania, 25 000 kľúčových slov a 250 00 miest,
pomocou ktorých určite nájdete to, čo potrebujete.

5. Informácie o parkovaní (nové)
Aby ste mohli rýchlo zaparkovať, systém vám
pred príchodom do cieľa cesty zobrazí miesta na
parkovanie. Vyznačí potenciálne parkovacie miesta na
ulici podľa údajov z minulosti a parkovanie mimo ulice
s farebne označenou dostupnosťou.

4. Predpoveď počasia
Čaka vás voľný víkend plný slnka, alebo nakoniec
dopadne mizerne? Pozrite si pre istotu predpoveď
počasia. Zadajte cieľ svojej cesty a zobrazí sa vám
štvordňový prehľad s informáciami o najnižšej
a najvyššej teplote, rýchlosti vetra a pravdepodobnosti
zrážok alebo slnka.

6. Informácie o palive (nové)
Keď vám dochádza palivo, systém zobrazí najbližšie
čerpacie stanice a ceny pohonných hmôt pomocou
online databázy TomTom, aby ste si mohli naplánovať
zastávky na doplnenie paliva.

* Na aktiváciu služieb je potrebný smartfón s dátovým plánom. ** Na používanie týchto služieb sa môžu vzťahovať právne obmedzenia v závislosti od krajiny používania.
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Apple CarPlayTM je inteligentný
a bezpečný spôsob ako používať váš
iPhone počas jazdy. Na displeji vašej
Kia Sportage nájdete všetky aplikácie,
ktoré by ste mohli potrebovať
- teda môžete použiť navigáciu,
uskutočňovať hovory alebo počúvať
hudbu - a to všetko bez straty plného
sústredenia na jazdu.

Systém Android AutoTM je navrhnutý tak, aby
vás dokonale prepojil s telefónom - a zároveň
minimalizoval rozptýlenie, aby bola vaša jazda
bezpečná. Jednoduché, intuitívne rozhranie
vám umožňuje prístup k funkciám ako sú
Mapy Google, aplikácie, hudba a ovládanie
hlasu a automaticky organizuje informácie na
jednoduché karty, ktoré sa objavia len vtedy,
keď sú potrebné.
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Dizajn exteriéru GT Line:

Neomylne športová.
Kia Sportage GT Line vyžaruje športovosť a štýl. Výnimočný dizajn a príťažlivé črty
spôsobujú, že tento ultra športový automobil je ťažké si nevšimnúť. Ale prečo by ste
ju mali chcieť? Pútavý dizajn mriežky chladiča, tmavé chrómované povrchy, hmlové
LED svetlá ako kocky ľadu a exponované dvojité koncovky výfuku sú len niektoré
z najdôležitejších prvkov. Na záver 19" disky z ľahkých zliatin kompletizujú balíček.
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1. 19" disky z ľahkých zliatin
s matnou strojovou striebornou
povrchovou úpravou dodávajú
verzii GT Line charakteristický
športový štýl.
2. Príťažlivý exteriér ešte viac
zvýrazňujú nechránené dvojité
koncovky výfuku a kovový
strieborný ochranný kryt.
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Dizajn interiéru GT Line:
2

Športový zvnútra aj zvonku.
Interiér Sportage GT Line je veľmi pôsobivý. Zamilujete si pocit z držania športového volantu
v tvare D, ktorý je potiahnutý perforovanou kožou. Čierne obloženie stredového panelu s vysokým
leskom a hladká prístrojová doska dodávajú štýl, rovnako ako pedále s hliníkovým povrchom.
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1. Pedále GT Line majú hliníkovú povrchovú úpravu
a umocňujú športový charakter.
2. Výrazný volant v tvare písmena D je charakteristický
troma lúčmi, detailne perforovanou kožou a logom GT
Line.
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Dynamika a schopnosti

Skvelý spoločník na
každom výlete.
Neexistuje dôvod, prečo by ste sa nemohli pustiť do
dobrodružstva. S Kia Sportage budete hľadať akékoľvek
výhovorky, aby ste sa dostali na cestu. Sportage bola
postavená tak, aby vám dala plnú slobodu a kontrolu,
a to bez ohľadu na to, kam idete. Pokročilé funkcie SUV
s pohonom štyroch kolies nepretržite monitorujú podmienky
jazdy, aby sa udržala trakcia na hrubých, voľných alebo
klzkých povrchoch. Pomáha tiež zlepšiť bočnú stabilitu pri
zatáčaní.
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Vďaka inovatívnemu mechanickému posilňovaču riadenia
poháňanému motorom si užijete kultivovanú jazdu –
s plynulým riadením, lepšou stabilitou pri manipulácii
a priamou reakciou vodiča.
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1. Asistent rozjazdu do kopca zabráni cúvnutiu vozidla
dozadu pri rozbiehaní sa do kopca.
2. Asistent zjazdu z kopca pomáha udržiavať konštantnú
rýchlosť pri zjazde zo strmých kopcov.
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Všestrannosť a priestrannosť

Množstvo priestoru
na užívanie – a zdieľanie.

1

Pretože výlety sú zábavnejšie s partiou, Kia Sportage
vám prináša dostatok priestoru na zdieľanie. V kabíne
s unikátnou konfiguráciou sa budete pohodlne cítiť vy aj vaši
spolucestujúci. Vo vozidle s takými veľkorysými rozmermi
a sklápateľnými zadnými sedadlami, bude každé jedno
sedadlo to najlepšie. Sedadlá v Sportage možno posúvať a po
ich zložení vytvoriť takmer rovnú podlahu, aby ste mohli
flexibilne využívať celý priestor podľa svojich predstáv.
S veľkorysým batožinovým priestorom s dvojitým dnom
budete mať vždy dostatok priestoru, aby ste so sebou
mohli zobrať aj partiu.
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1. Pohodlne sklopné zadné sedadlá sú delené v pomere
60 : 40, čím zaisťujú maximálnu univerzálnosť a flexibilitu.
2. Priestranný batožinový priestor je univerzálny, flexibilný
a rozmerný so všetkými sedadlami na svojom mieste. So
sklopenými zadnými sedadlami ponúka úžasnú kapacitu
1469 litrov.
3. Dvojitá podlaha batožinového priestoru vám ponúka ešte
väčšiu flexibilitu s dodatočným objemom v spodnej časti.
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Bezpečnosť

Postaráme sa o vašu
bezpečnosť.

1

1

Vylepšená, štrukturálne vystužená karoséria s veľmi vysokou pevnosťou v ťahu, ponúka ešte väčšiu
ochranu a zaisťuje vašu bezpečnosť. V prípade nehody sa aktivuje šesť airbagov, aby ochránili vás
a vašich cestujúcich. Pokiaľ ide o aktívnu bezpečnosť, množstvo moderných systémov vám pomôže
udržať vozidlo pod kontrolou na ceste.
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1. Asistent na predchádzanie čelným zrážkam (FCA)
Systém autonómneho núdzového brzdenia
dokáže zaznamenať vozidlo vpredu, aj chodcov
prechádzajúcich cez cestu. Sleduje blízkosť a rýchlosť
vozidiel pomocou senzora a kamery, a v prípade
možného nebezpečenstva kolízie upozorní vodiča. Ak
vodič nereaguje, vozidlo automaticky zabrzdí, aby
predišlo nehode alebo zmiernilo následky.
2. Systém monitorovania mrtveho uhla
Systém monitorovania mŕtveho uhla využíva
radary, ktoré sledujú oblasť mŕtveho uhla a blikaním
kontrolky v spätnom zrkadle upozorňujú na blížiace
sa vozidlá.

28

5

3. Systém upozornenia na pohyblivé prekážky pri
cúvaní
Systém upozornenia na pohyblivé prekážky pri
cúvaní uľahčuje cúvanie z parkovacieho miesta,
pretože vás môže upozorniť na vozidlá, ktoré by
vám mohli skrížiť cestu.
4./5. Aktívny asistent udržiavania v jazdnom pruhu
a Systém monitorovania únavy vodiča
Inteligentný systém kamier a snímačov
Sportage pracuje v širokom spektre funkcií:
Aktívny asistent udržiavania v jazdnom pruhu
vás upozorní, keď neúmyselne vybočíte z vášho
jazdného pruhu a dokonca vás v prípade potreby
nasmeruje späť. Systém monitorovania únavy
vodiča monitoruje konanie vodiča a spôsob
zrýchlenia, aby zistil, či nestrácate koncentráciu
a upozorní vás varovným zvukom a symbolom
šálky kávy na prístrojovej doske.
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Motory

Šikovné motory.
Inteligentné technológie.
Nová rada motorov Kia Sportage zaujme pozoruhodným výkonom, efektívnosťou a inovatívnou technológiou,
vrátane najnovšieho vznetového motora s príjemným 48 V Mild hybrid pohonom. Navrhnutý tak, aby bez problémov
zapadol do vášho života, ponúka jazdu s nízkymi emisiami bez nutnosti dobíjania pomocou zástrčky. Rad ponúka aj
výkonné zážihové a vznetové modely, vrátane výkonného zážihového motora 1.6 Turbo GDi, ktorý je k dispozícii vo
verzii GT Line. Tieto môžu byť kombinované so sofistikovanými možnosťami prevodoviek, ktoré poskytujú agilnú,
plynulú a úspornú jazdu.

1. Zážihový motor 1.6 Turbo GDi
má pôsobivý výkon 177 koní a dostatok
sily na jazdu v rýchlom pruhu.
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2./3. Prevodovka
Pre rýchle, hladké radenie prevodových
stupňov si vyberte najnovšiu
6-stupňovú manuálnu prevodovku Kia.
Alebo si zvoľte najnovšiu generáciu
7-stupňovej dvojspojkovej prevodovky
Kia, s ktorou si užijete vzrušenie zo
športovej jazdy a nízku spotrebu paliva.
Elektronicky riadená 8-stupňová
automatická prevodovka umožňuje
plynulé a bezproblémové radenie pre
pohodlnú jazdu.

2.0 CRDi Ecodynamics+ diesel mild-hybrid
Systém Ecodynamics+ mild-hybrid kombinuje
ekologické požiadavky s každodenným šoférovaním
bez námahy. Systém spája vznetový motor 2.0 CRDi
so 48-voltovou lítium-iónovou batériou, čo výrazne
znižuje spotrebu paliva. Pri bezproblémovej prevádzke
elektromotor počas fáz spomaľovania obnovuje
kinetickú energiu a pri zrýchlení pomáha zvýšiť
krútiaci moment.
Štart: Motor sa spúšťa elektromotorom s cieľom
zabezpečiť rýchly a plynulý rozjazd.

Jazda rovnomernou rýchlosťou: Pri jazde
konštantnou rýchlosťou spaľovací motor čiastočne
dobíja batériu, ak je úroveň nabitia nízka.
Rekuperácia energie: Pri spomaľovaní alebo brzdení
sa energia generovaná pohybom vozidla premení na
elektrickú energiu, aby sa dobila batéria.
Pohyb Stop a Štart: Pri spomaľovaní k zastaveniu
sa spaľovací motor počas spomaľovania a brzdenia
so zaradeným rýchlostným stupňom automaticky
vypne pre úsporu paliva.

Asistencia krútiaceho momentu: Počas zrýchlenia
alebo jazdy do kopca poskytuje elektromotor pomoc
pri krútiacom momente tým, že používa energiu
z batérie na podporu motora.
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Príslušenstvo

Zakončite to
úžasnými detailami
Sportage má impozantnú výbavu – ale vždy je tu
priestor na pridanie niekoľkých ďalších prvkov.
S množstvom originálnych doplnkov vysokej kvality,
ktoré boli navrhnuté a skonštruované tak, aby
vylepšili vzhľad a možnosti modelu Sportage,
máte všetko, čo potrebujete na to, aby vaše auto
dokonale vyhovovalo vášmu vkusu. Porozprávajte
sa s predajcom, a my sa postaráme o ostatné.

4

5

6

1

1. Textilné velúrové koberce a biele LED osvetlenie priestoru pre nohy
Mimoriadne kvalitné velúrové koberce chránia priestor pre nohy
a udržujú svieži vzhľad interiéru. K dispozícii sú aj s logom GT
Line a dvojitým prešívaním na okrajoch. Jemné biele LED uvítacie
osvetlenie sa automaticky zapína a vypína pri otvorení a zatvorení
dverí.
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2. Hliníkové priečne strešné nosiče
Pevné, ľahké hliníkové priečne tyče určené len pre strešné
nosiče Sportage. Jednoduchá montáž a demontáž.
3. Kryty vonkajších spätných zrkadiel
Kryty spätných zrkadiel z lesklej nehrdzavejúcej ocele dodajú
vozidlu atraktívny vzhľad. Možno ich harmonicky skombinovať
s ostatnými svetlými štýlovými doplnkami.

4. Podložka batožinového priestoru
Táto ľahká, vodotesná a odolná podložka so zvýšenými okrajmi
chráni oblasť batožinového priestoru od nečistôt, kvapalín a škvŕn.
5. Ťažné zariadenie
Mimoriadne kvalitné ťažné zariadenie je odolné proti korózii a upevňuje
sa jednoducho, bezpečne a diskrétne zospodu.
6. Mreža do batožinového priestoru
Táto mohutná a jednoducho montovateľná mreža chráni pasažierov
pred neupevnenými predmetmi v batožinovom priestore. Upevňuje sa
medzi operadlá zadných sedadiel a strechu.
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Stupne výbavy interiéru

Na dotyk sú rovnako dobré, ako vyzerajú.
ú
Sofistikované odtiene a luxusné mäkké materiály prepožičiavajú interiéru moderný vzhľad aj pocit.
Vďaka širokej škále možností určite nájdete ideálnu voľbu, ktorou ulahodíte svojmu vkusu.

6

8

1

2

1.
2.
3.
4.
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Čierna koža
Čierna látka
Čierna látka
Čierna látka a koža

3

4

5

5. Čierna/sivá dvojtónová koža

7

6. Čierna/béžová dvojtónová koža
7. Béžová látka a koža

9

10

8. Čierna/sivá látka a koža GT Line
9. Čierna koža GT Line
10. Čierna/sivá dvojfarebná koža GT Line
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Technické údaje a farby

Vaše možnosti sú otvorené dokorán.
Vďaka vzrušujúcej palete výnimočných lesklých odtieňov lakov karosérie budete mať pri výbere modelu Sportage dostatok
možností zvoliť si ten pravý. Pomocou diskov z ľahkých zliatin môžete svojmu novému vozidlu dodať ešte výraznejší štýl.

Farby

Rozmery a kapacita
Celková dĺžka (mm)

4,485
4,495 (GT Line)

Celková šírka (mm)

1 855

Celková výška (mm)

1,635/
1,645 (vrátane
strešných nosičov)

Rázvor (mm)

2 670

Predný previs (mm)

905
915 (GT Line)

Zadný previs (mm)

Palivová nádrž (litre)

Disky kolies

910

Casa White

62/55 (48V)

Deluxe White

Sparkling Silver

195/65R 16-palcové zliatinové disky

Interiér
Výška (mm)
Priestor pre nohy (mm)

Prvý rad

Druhý rad

997

993

1,053 (max.: 1,129)

970

1 450

1 400

1635 (1645 So strešným nosičom

Priestor v oblasti ramien (mm)

905 /
915 (GT Line)

2670
4485 / 4495 (GT Line)
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910

1625 / 1613 / 1609
(16” / 17” / 19”)

Lunar Silver

Canyon Silver

Blue Frame

205/55R 17-palcové zliatinové disky

Copper Stone

Cosmos Blue

Infra Red

205/55R 19-palcové zliatinové disky

Penta Metal

Black Pearl

1636 / 1625 / 1620
(16” / 17” / 19”)

1855

Orange Fusion

205/55R 19-palcové zliatinové
disky GT Line
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Pokojná myseľ

Pokoj, ktorý potrebuje
vaša myseľ
7-ročná záruka na vozidlo
Každé vozidlo Kia poskytuje záruku na nové vozidlo na 7 rokov/150 000
km (do 3 rokov neobmedzená, od 4 rokov 150 000 km). Táto záruka na
vozidlo je bezplatná a prenosná na ďalších vlastníkov za predpokladu,
že vozidlo je pravidelne udržiavané podľa servisného plánu.
5-ročná záruka na lak a 12-ročná záruka na prehrdzavenie
Lak vozidla vysokej kvality zabezpečuje vášmu novému vozidlu Kia
dlhotrvácnu ochranu a lesk. Tiež obsahuje prvotriednu ochranu pred
koróziou a 12-ročnú záruku proti prehrdzaveniu zvnútra.
Zostaňte v kontakte s Kia
Na stránke www.kia.com nájdete všetky najnovšie aktuality. Zistite
viac o spoločnosti Kia a o našej vzrušujúcej ponuke nových vozidiel.
Získajte informácie o úspechoch vo vývoji alternatívnych palív ako sú
kvapalný plyn, hybridné technológie a palivové články. Objavte, na
čom pracuje naše ekologické výskumné centrum.
Tiež sa zapájame do významných športových udalostí:
Kia je oficiálnym partnerom súťaží UEFA aj FIFA. Sponzorujeme
turnaj Australian Open a tenisovú hviezdu Rafaela Nadala.
Financovanie
Váš miestny predajca Kia vám pomôže s plánom financovania, ktorý
najlepšie zodpovedá vašim potrebám. Opýtajte sa na podrobnosti.

ROČNÁ ZÁRUKA

G A R A N C I A K VA L I T Y
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7-ročná záruka Kia
Záruka na nové vozidlo 7 rokov/150
000 km. Platí vo všetkých členských
štátoch EÚ (ako aj v Nórsku,
Švajčiarsku, na Islande a Gibraltári),
podlieha miestnym zmluvným
podmienkam
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